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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1190/95
av den 24 maj 1995
om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för
försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning
som fastställs i artiklarna 2 — 4 i rådels förordning (EEG) nr 1601/92
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601 /92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter ('), senast ändrad genom

I kommissionens förordning (EG) nr 1056/95 Q, ändrad
genom förordning (EG) nr 1 1 89/95 (8), av den 1 1 maj
1995, om fastställande av exportbidraget för mjölk och
mjölkprodukter, justeras bidraget för vissa mjölkprodukter.
För att beakta dessa justeringer bör stödet för vissa av de
produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr
2993/94 anpassas.

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige till
Europeiska unionen (2), särskilt artikel 3.4 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 2883/94 (4), fastställs bland
annat tillämpningsföreskrifterna för den särskilda försörj
ningsordningen för Kanarieöarna med avseende på vissa
jordbruksprodukter.

I kommissiones förordning (EG) nr 2993/94 (J), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1058/95 (6), fastställs
stödet för mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till den ändrade förordningen (EG) nr 2993/94
skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 10 10 000

(')

5,880

0401 10 90 000

(')

5,880

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 11 100

(')

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 500

(■)

9,089

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 19 100

(')

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 500

(')

9,089

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 91 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 91 500

(')

14,10

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 99 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 99 500

(')

14,10

— högst 10 viktprocent

0401 30 11 100

(')

18,11

— mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 11 400

(')

27,93

— mer än 17 viktprocent

0401 30 11 700

(')

41,95

— högst 10 viktprocent

0401 30 19 100

(')

18,11

— mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 19 400

(')

27,93

— mer än 17 viktprocent

0401 30 19 700

(')

41,95

— högst 35 viktprocent

0401 30 31 100

(')

49,96

— mer än 35 men högst 39 viktprocent

0401 30 31 400

(')

78,02

— mer än 39 viktprocent

0401 30 31 700

(')

86,03

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller
annat sötningsmedel (')

0401 10

— Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

0401 10 10

— — I förpackninger med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 90
0401 20

Andraslag
— Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent
Högst 3 viktprocent

0401 20 11

0401 20 19

— I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— Andra slag

Högre än 3 viktprocent
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

— I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— — — Andra slag

— Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent
— — Högst 21 viktprocent

0401 30 1 1

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av

0401 30 19

— — — Andra slag
— Med en fetthalt av

— — — Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent
0401 30 31

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 35 viktprocent

0401 30 3? 100

(')

49,96

— mer än 35 men högst 39 viktprocent

0401 30 39 400

(')

78,02

— mer än 39 viktprocent

0401 30 39 700

(')

86,03

— högst 68 viktprocent

0401 30 91 100

(')

98,05

— mer än 68 men högst 80 viktprocent

0401 30 91 400

(')

144,11

— mer än 80 viktprocent

0401 30 91 700

(')

168,17

— högst 68 viktprocent

0401 30 99 100

(')

' 98,05

— mer än 68 men högst 80 viktprocent

0401 30 99 400

(')

144,11

— mer än 80 viktprocent

0401 30 99 700

(")

168,17

0402 10 11 000

(2)

68,00

0402 10 19 000

(2)

68,00

0402 10 91 000

(3)

0,6800

0402 10 99 000

(3)

0,6800

— högst 1 1 viktprocent

0402 21 1 1 200

(2)

68,00

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 21 11 300

(2)

95,87

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 21 11 500

(2)

101,01

— mer än 25 viktprocent

0402 21 11 900

(2)

108,64

0402 21 17 000

(2)

68,00

0401 30 39

— — — Andra slag
— Med en fetthalt av

— — Högre än 45 viktprocent
0401 30 91

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 litet
— Med en fetthalt av

0401 30 99

Andra slag
— Med en fetthalt av

0402

Mjölk och grädde, koncentrerad eller försatta med socker eller annat
sötningsmedel

0402 10

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av
högst 1,5 viktprocent 0
— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)

0402 10 11
0402 10 19

— — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andraslag
Andra f)

0402 10 91
0402 10 99

— — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andraslag

— 1 form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av
mer än 1,5 viktprocent

0402 21

— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)
— — — Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

0402 21 1 1

— I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

— — — — Andra slag
0402 21 17

0402 21 19

— — — Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

— — Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27
viktprocent

— Högst 17 viktprocent

0402 21 19 300

(3)

95,87

— Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 21 19 500

(2)

101,01

— Mer än 25 viktprocent

0402 21 19 900

(2)

108,64

— — — Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent
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Nr L 118 /73
(ECU/100 kg, om inte annat anges)

KN-nummer

Varubeskrivning

Vanakod

Anm .

Stödbelopp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 28 viktprocent

0402 21 91 100

(2)

109,44

— mer än 28 men högst 29 viktprocent

0402 21 91 200

(2)

110,19

— mer än 29 men högst 41 viktprocent

0402 21 91 300

(2)

111,55

— mer än 41 men högst 45 viktprocent

0402 21 91 400

(2)

119,23

— mer än 45 men högst 59 viktprocent

0402 21 91 500

(2)

121,88

— mer än 59 men högst 69 viktprocent

0402 21 91 600

(2)

132,08

— mer än 69 men högst 79 viktprocent

0402 21 91 700

(2)

138,07

— mer än 79 viktprocent

0402 21 91 900

(2)

144,83

— högst 28 viktprocent

0402 21 99 100

(2)

109,44

— mer än 28 men högst 29 viktprocent

0402 21 99 200

(2)

110,19

— mer än 29 men högst 41 viktprocent

0402 21 99 300

(2)

111,55

— mer än 41 men högst 45 viktprocent

0402 21 99 400

(2)

119,23

— mer än 45 men högst 59 viktprocent

0402 21 99 500

(2)

121,88

— mer än 59 men högst 69 viktprocent

0402 21 99 600

(2)

132,08

— mer än 69 men högst 79 viktprocent

0402 21 99 700

(2)

138,07

— mer än 79 viktprocent

0402 21 99 900

(2)

144,83

— högst 11 viktprocent

0402 29 15 200

(3)

0,6800

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 29 15 300

(3)

0,9587

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 29 15 500

(3)

1,0101

— mer än 25 viktprocent

0402 29 15 900

(3)

1,0864

— högst 1 1 viktprocent

0402 29 19 200

(3)

0,6800

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 29 19 300

(3)

0,9587

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 29 19 500

(3)

1,0101

— mer än 25 viktprocent

0402 29 19 900

(3)

1,0864

0402 21 91

— — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

0402 21 99

— — — — Andra slag
— Med en fetthalt av

:x 0402 29

Andra (3)

— — — Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

— — — — Andra slag
0402 29 15

i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

0402 29 1 9

_____ Andra slag
— Med en fetthalt av

— — — Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent
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(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0402 29 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
0402 29 91 100

(3)

1,0944

0402 29 91 500

(3)

1,1923

— högst 41 viktprocent

0402 29 99 100

(-1)

1,0944

— mer än 41 viktprocent

0402 29 99 500

C)

1,1923

0402 91 11 110

(2)

5,880

0402 91 11 120

(2)

12,10

0402 91 11 310
0402 91 1 1 350
0402 91 11 370

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

0402 91 19 110

(2)

0402 91 19 120

(2)

12,10

0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

0402 91 31 100

(2)

23,92

0402 91 31 300

(2)

36,48

— mindre än 15 viktprocent

0402 91 39 100

(2)

23,92

— minst 15 viktprocent

0402 91 39 300

(2)

36,48

— Med en fetthalt av

— högst 41 viktprocent
0402 29 99

— mer än 41 viktprocent
— — — — Andra slag
— Med en fetthalt av

0402 91

— Andra slag
— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)
— — — Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

0402 91 11

— — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— mindre än 15 viktprocent och med en fetthalt av
— högst 3 viktprocent
— mer än 3 viktprocent

— minst 15 viktprocent och med en fetthalt av

— högst 3 viktprocent
— minst 3 men högst 7,4 viktprocent
— minst 7,4 viktprocent
0402 91 19

— — — — Andra slag
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— mindre än 15 viktprocent och med en fetthalt av
— högst 3 viktprocent
— mer än 3 viktprocent
— minst 15 viktprocent och med en fetthalt av

— högst 3 viktprocent
— mer än 3 men högst 7,4 viktprocent
— mer än 7,4 viktprocent

5,880

— — — Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent

0402 91 31

0402 91 39

— — — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av
— mindre än 15 viktprocent
— minst 15 viktprocent
— — — — Andra slag
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— — — Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45
viktprocent

0402 91 51

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 91 51 000

(2)

27,93

0402 91 59

Andraslag
— — — Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent
I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andra slag

0402 91 59 000

(2)

27,93

0402 91 91 000
0402 91 99 000

(2)
(2)

98,05
98,05 !

0402 91 91
0402 91 99
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(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 3 viktprocent

0402 99 11 110

(3)

0,0588

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 11 130

(-1)

0,1210

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 11 150

(3)

0,1976

— högst 3 viktprocent

0402 99 11 310

(4)

23,89

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 1 1 330

(4)

28,66

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 11 350

(4)

38,1 1

— högst 3 viktprocent

0402 99 19 110

(3)

0,0588

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 19 130

(3)

0,1210

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 19 150

(3)

0,1976

— högst 3 viktprocent

0402 99 19 310

(4)

23,89

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 19 330

(4)

28,66

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 19 350

(4)

38,11

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent (3)

0402 99 31 110

(3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent (4)

0402 99

— — Andra

— — — Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent
0402 99 1 1

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent och med en fetthalt av (3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent och med en fetthalt av (4)

0402 99 1 9

— — — — Andra slag

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent och med en fetthalt av (3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent och med en fetthalt av (4)

— — — Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45
viktprocent
0402 99 31

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av högst 21 viktprocent

0402 99 39

0,2593

0402 99 31 150

(4)

— Med en fetthalt av mer än 21 men högst 39 viktprocent (3)

0402 99 31 300

(3)

39,66
0,4996

— Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent (3)

0402 99 31 500

(3)

0,8603

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent (3)

0402 99 39 110

(3)

0,2593

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent (4)

0402 99 39 150

(4)

— Med en fetthalt av mer än 21 men högst 39 viktprocent (3)

0402 99 39 300

(3)

0,4996

— Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent (3)

0402 99 39 500

(3)

0,8603

— — Andra slag

— Med en fetthalt av högst 21 viktprocent

39,66

Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

0402 99 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg (3)

0402 99 91 000

(2)

0,9805

0402 99 99

Andra slag (3)

0402 99 99 000

(2)

0,9805
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(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

0405 00
0405 00 1 1

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
— Med en fetthalt av högst 85 viktprocent
— — I förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg
— Med en fetthalt av

— mindre än 62 viktprocent

0405 00 19

— minst
— minst
— minst
— minst
Andra slag

62
78
80
82

men högst 78 viktprocent
men högst 80 viktprocent
men högst 82 viktprocent
viktprocent

0405 00 1 1 000

—

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

11
11
11
11

200
300
500
700

120,98
152,20
156,10
1 60,00

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

19 100
19 200
19 300
19 500
19 700

—
120,98
152,20
156,10
160,00

0405 00 90 100
0405 00 90 900

181,13
233,21

— mindre än 27 viktprocent
— minst 27 men högst 33 viktprocent

0406 30 10 100
0406 30 1 0 1 50

—
20,69

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 10 200

44,12

0406 30 10 250
0406 30 10 300

44,12
64,73

0406 30 10 35Q

44,12

0406 30 10 400
0406 30 10 450

64,73
94,20

0406 30 10 500
0406 30 10 550
0406 30 10 600

—
44,12
64,73

— Med en fetthalt av

0405 00 90

— mindre än 62 viktprocent
— minst 62 men högst 78 viktprocent
— minst 78 men högst 80 viktprocent
— minst 80 men högst 82 viktprocent
— minst 82 viktprocent
- Andra slag
— Med en fetthalt av

— högst 99,5 viktprocent
— mer än 99,5 viktprocent
0406

— Ostar

0406 30
0406 30 10

— Smältost, inte riven eller pulveriserad (6)
— — Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyére och Appenzeller, även
med tillsats av Glarus grönost (så kallad Schabziger), i
detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av högst 56 viktprocent
— — — Framställd uteslutande av Emmentaler och Gruyére med en
fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 56 viktprocent
— — — — Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av
— — — — — högst 48 viktprocent
— med en torrsubstanshalt av

— minst 38 men högst 43 viktprocent och med en
fetthalt beräknad på torrsubstansen av
— mindre än 20 viktprocent
— minst 20 viktprocent
— minst 43 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

— mindre än 20 viktprocent

— minst 20 men högst 40 viktprocent
— minst 40 viktprocent
,
— — — — — Mer än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— mindre än 33 viktprocent
— minst 33 men högst 38 viktprocent
— minst 38 men högst 43 viktprocent
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Nr L 118 /77

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

0)

(2)

(3)

0406 30 10

— minst 43 men högst 46 viktprocent

0406 30 10 650

94,20

(fortsJ

_ minst 46 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
— mindre än 55 viktprocent

0406 30 10 700

94,20

— minst 55 viktprocent

0406 30 10 750

114,99

— — — — Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

0406 30 10 800

1 14,99

— — — Andra slag

0406 30 10 900

—

— mindre än 27 viktprocent

0406 30 31 100

—

— minst 27 men högst 33 viktprocent

0406 30 31 300

(*)

20,69

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 31 500

(*)

44,12

— mindre än 20 viktprocent

0406 30 31 710

(*)

44,12

— minst 20 viktprocent

0406 30 31 730

(*)

64,73

— mindre än 20 viktprocent

0406 30 31 910

(*)

44,12

— minst 20 men högst 40 viktprocent

0406 30 31 930

(*)

64,73

— minst 40 viktprocent

0406 30 31 950

(*)

94,20

Anm .

Stödbelopp

(4)

(5)

torrsubstansen av

— — Andra slag

Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av
0406 30 31

— — Mindre än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— minst 38 men högst 43 viktprocent och en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av

— minst 43 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

0406 30 39

Mer än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— mindre än 33 viktprocent

0406 30 39 1 00

—

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 39 300

(*)

44,12

— minst 38 men högst 43 viktprocent

0406 30 39 500

(*)

64,73

— minst 43 men högst 46 viktprocent

0406 30 39 700

(*)

94,20

— mindre än 55 viktprocent

0406 30 39 930

(*)

94,20

— minst 55 viktprocent

0406 30 39 950

(*)

114,99

0406 30 90 000

(*)

1 14,99

— minst 46 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

0406 30 90

— — — Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

0406 90 23

— — — Edamer

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

0406 90 25

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 23 1 00

— minst 39 viktprocent

0406 90 23 900

—

(*)

122,66

TilsH

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 25 100

— minst 39 viktprocent

0406 90 25 900

—

(*)

1 22,66
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

O)

(2)

(3)

0406 90 27

Anm.

Stödbelopp

(4)

(5)

— — — Butterkäse

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

0406 90 76

0406 90 78

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 27 1 00

—

— minst 39 viktprocent

0406 90 27 900

(*)

1 03,95

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 76 100

(*)

100,41

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 men högst 55 viktprocent

0406 90 76 300

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 55 viktprocent

0406 90 76 500

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 78 100

(*)

100,41

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 men högst 55 viktprocent

0406 90 78 300

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 55 viktprocent

0406 90 78 500

(*)

1 22,66

_______ Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samse

_______ Gouda

— — — — — — — Andre ostar med en vattenhalt i den fettfria ostmassan
av

0406 90 79

—

Estrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

och Taleggio

0406 90 81

0406 90 86

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen som är
lägre än 39 viktprocent

0406 90 79 100

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen som är
lägst 39 viktprocent

0406 90 79 900

—

(*)

1 03,95

_______ Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby och Monterey

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 81 100

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 viktprocent

0406 90 81 900

—

(*)

117,82

________ mer än 47 men högst 52 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 86 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 86 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 1 9 viktprocent

0406 90 86 300

(*)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 86 400

0

100,41

— minst 39 viktprocent

0406 90 86 900

117,82

25. 5. 95
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

0)

(2)

(3)

0406 90 87

Anm .

Stödbelopp

(4)

(5)

________ mer än 52 men högst 62 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 87 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 87 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent

0406 90 87 300

(*)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 87 400

(*)

100,41

getmjölk

0406 90 87 951

(*)

136,87

— Maasdam

0406 90 87 971

(*)

122,66

viktprocent

0406 90 87 972

Q

43,47

- Andraslag

0406 90 87 979

(*)

122,66

— högre än 39 viktprocent

— Idiasabal,

Manchego,

Roncal,

framställda uteslutande av får och/eller

— Manouri med en fetthalt av minst 30

0406 90 88

minst 62 men högst 72 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 88 1 00

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent

0406 90 88 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent
— Andra slag

0406 90 88 300
0406 90 88 900

{*)

88,93
—

(') Om produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kasein eller kaseinater, skall stöd inte beviljas.

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändmamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte.

(2) Vid beräkning av fetthalten i viktprocent skall hänsyn inte tas till vikten av det tillsatta icke-mjölkhaltiga ämnet, vassle, laktos, kasein eller kaseinater. Om
produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kasein eller kaseinater, skall vasslen, det tillsatta kaseinet
eller de tillsatta kaseinaterna inte beaktas vid beräkningen av stödbeloppet.

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet

— den faktiska halten vassle, laktos, kaseineller, kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(•') Vid beräkning av fetthalten i viktprocent skall hänsyn inte tas till vikten av det tillsatta icke-mjölkhaltiga ämnet, vassle, laktos, kasein eller kaseinater.
Stödbeloppet per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall motsvara summan av följande delar

a) Det angivna beloppet per kg, multiplicerat med vikten av mjölkbeståndsdelen i 100 kg av produkten. Om vassle, laktos, kasein eller kaseinater har tillsatts
produkten skall det angivna beloppet per kg multipliceras med vikten av mjölkbeståndsdelen exklusive vikten av den tillsatta vasslen, den tillsatta laktosen eller
de tillsatta kaseinaterna per 100 kg av produkten.

Nr L 118/80

1 SV |

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25. 5. 95

b) En del som beräknats i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 förordning (EEG) nr 1098/68 (EGT nr L 184, 29. 7. 1968, s. 10).
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet
— den faktiska halten vassle, laktos, kaseineller, kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(4) Stödbeloppet per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall motsvara summan av följande delar
a) Det angivna beloppet per 100 kg om vassle, laktos, kasein eller kaseinater har tillsatts produkten skall det angivna beloppet per 100 kg

— multipliceras med vikten av mjölkbeståndsdelama utom den tillsatta vasslen, den tillsatta laktosen, det tillsatta kaseinet eller de tillsatta kaseinatema per 100
kg av produkten, och därefter
— divideras med vikten av mjölkdelen per 100 kg av produkten.
b) En del som beräknats i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 1098/68 .

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet

— den faktiska halten vassle, laktos, kasein eller kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen .

(*) När det gäller ostar som förpackats i behållare som även innehåller konserveringsvätska, särskilt saltlake, beviljas stödet på grundval av nettovikten sedan vätskans
vikt dragits ifrån.

(6) Om produkten innehåller kasein eller kaseinater, skall den del som motsvarar kaseinet och/eller de tillsatta kaseinatema inte beaktas vid beräkningen av stödet.
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall den berörda parten i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida kasein och/eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet den faktiska halten av det tillsatta kaseinet eller de tillsatta kaseinatema i viktprocent per 100 kg av
den färdiga produkten.
*
O Stödet för koncentrerad, fryst mjölk är samma som stödet som tillämpats för producter med KN-nr 0402 91 eller 0402 99

